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 در ساختمان اداری  طراحی قسمتی از رساله

 صفحه در قالب ورد: 114

 

 زماني كه بخشي از يك پروژه بزرگ باشند چندان مورد توجه قرار نميهاي طراحي ساختمان
ً
 گيرد و تغييراداري مخصوصا

از  .شوندكاربري بناهاي موجود يا ساخت بناهايي بدون توجه به كاربري حقيقي براي عبور از اين مرحله ترجيح داده مي

 .دشواي مطرح ميايست كه در چنين پروژهمسائل عديده داليل انتخاب اين موضوع عالوه بر آنچه آمد واقعي بودن پروژه و

ايجاد مجموعه هايی با ناديده گرفتن مسائل زيست محيطی و شرايط اقليمی محيط , منجر به شکل گيری اثاری به صورت 

 حتوده های جدا از محيط و حتی اسيب رسان به آن شده است , استدالل برخی سازندگان در برخی شرايط مبنی بر ترجي

تامين شرايط آسايش استفاده كنندگان بر مسائل اقليمی , شايد پوششی باشد جهت پنهان كردن تفکرات نا صحيح , غير 

 اصولی , غير علمی,مادی گرايانه و منفعت طلبانه ی خويش.
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ان , ميز  معماری هم ساز با اقليم با تطابق با شرايط اقليمی محيط , شرايط مطلوب اسايش انسانی از نظر درجه حرارت

رطوبت و مانند اينها را در فضاهای داخلی با حداقل كاربرد وسايل سرمايش , گرمايش و تنها با تمهيدات و تفکرات علمی 

 معمارانه فراهم می كند, اين نوع معماری از نظر اقتصادی نيز با كاهش قابل مالحضه ی ميزان مصرف انرژی موثر است.

پيچيدگی معضالت زيست محيطی انها, موجوديت فضای سبز و گسترش آن را  پيامدهای توسعه ی شهری نامناسب و 

برای هميشه اجتناب نا پذير كرده است . شهر ها به عنوان كانون های تمركز فعاليت و زندگی انسانها برای اين كه بتوانند 

بز بيعی را ندارند. فضاهای سپايداری خود را تضمين كنند چاره ای جز پذيرش ساختاری و كاركردی متأثر از سيستمهای ط

, شهر ها را به عنوان محيط زيست و محيط عملکردی انسانها معنادار ساخته و با مقابله با اثرات سوء گسترش صنعت و 

كاربرد نادرست تکنولوژی از طريق تعادل بخشی در سيستمهای اكولوژيک و ارتقاء سطح زيبايی يصری باعث افزايش 

 ند .كيفيت زيستی شهرها می شو

در مکانهای مختلف يک شهر ايجاد فضاهای سبز تحت عنوان ساخت و احداث پارک ها و فضاهای تفريحی شهری تبلور 

تفريحی را در محيط های كاری افراد –می يابد , اما بايد توجه كرد اين تنها راه موجود نيست و می توان فضاهای طبيعی 

ی مجموعه ها و فضاهای اداری در دل آنها و ايجاد ارتباط منطقی و ساكن در شهر به راحتی ايجاد نمود و با جانماي

هماهنگ ما بين آنها مجموعه هايی پديد آورد كه كارمندان و مراجعان در طول ساعات اداری و حين كار از آرامش و نشاط 

ار اداری , مجموعه به ناشی از شرايط خاص محيط برخوردار شده و در عين حال در طول روز و عالوه بر آن پس از ساعات ك

 – آموزشی-فرهنگی-عنوان يک فضای شهری در خدمت مردم قرار گرفته و به مکانی برای عرضه ی فعاليت های تفريحی

اجتماعی و مانند اينها تبديل شود و بتوان ار آن به عنوان مکانی برای گردهمايی افراد جامعه و يا محلی برای آموزش 

 عمومی استفاده كرد .

رامی ترين گوهر آفرينش و ناشناخته ترين آن است .رفتار آدمی تابع انديشه ها , احساسات , انگيزه ها , خواسته ها انسان گ

درونی و عوامل فطری و پرورشی او است كه در موقعيت های مختلف به صورت های گوناگون ظاهر می شود .برای آشنايی 

و علوم رفتاری ضروری است. روانشناسی علم تازه ای است كه از اوايل با ابعاد مختلف وجود آدمی , آشنايی با روانشناسی 

قرن گذشته به تدريج رو به پيشرفت گذاشته و اگر چه قبل از ان فالسفه و حکماء مسائل روانی را به طور گوناگون مطرح 

طه ی كار مديريت ع ظهور كرده اند , ولی جنبه های علمی و تجربی آن كامال تازگی دارد . پرداختن به روانشناسی در حي

نهضت روابط انسانی , توجه به انگيزش و مسائل انگيزشی در سازمان و مانند اينها موضوعاتی است كه از سالهای دهه ی 

ميالدی به بعد مطرح شده و امروزه كمتر مقاله ای در زمينه مديريت می توان يافت كه به يکی از ابعاد علوم  0791

 ان توجه نشده باشد.روانشناسی و رفتاری در 

با توجه به طراحی و ساخت سازمان ها و مجتمع های اداری توسط معماران , ضرورت آشنايی اين افراد با مسائل روانی 

كاركنان و كارمندان پر رنگ تر می شود , زيرا فضای خلق شده توسط معماران بايستی مورد استفاده كارمندان يک سازمان 

ثرات روانی خاصی را بر آن ها ايجاد كند . در صورتی كه يک فضا و مجموعه از لحاظ اصول قرار گرفته و ماهيت فضا ا



 

 

معماری ع هنری و روانشناسی به صورت منطقی و درست طراحی شود , عالوه بر ايجاد نشاط , شادابی و انگيزه ی كافی در 

ن داخلی , استرس های ناشی از محيط كاری كاركنان می تواند با رعايت نکات خاص و ساده ای در چيدمان فضاها و مبلما

 را به حداقل برساند.

مهمترين منبع هر سازمان نيروی انسانی شاغل در ان است و اين نيروی انسانی در صورتی كه دارای انگيزه , رضايت و 

از مجموعه  وجدان كاری باشد با به كارگيری توان و تخصص خود موجب پيشرفت سازمان را می شود, و چون سازمان جزئی

 كل يک كشور است با موفقيت سازمان , شاهد رشد, تعالی و موفقيت مجموعه يک جامعه نيز خواهيم بود.

بنابراين عالوه بر بررسی و رعايت استاندارد ها و نکات فنی الزم جهت طراحی و شناخت نيازها و اهداف يک مجموعه اداری 

ده كنندگان , موارد موثر در ايجاد فضای آرامش بخش اداری, جنبه های و تالش در جهت تامين انها , مسائل روانی استفا

ميان افراد طراحی فضاهای كاری و غيره نيز در روند طراحی بايد مورد توجه قرار گيرند تا حاصل كار, مجموعه ای كارآ, در 

 جهت تامين اهداف و نيازهای فضايی و عملکردی و روانی استفاده كنندگان باشد.

ان بدون ظاهر سازی دروغين , حجيم نبودن و با تواضع , آرامی و هماهنگی با محيط در مردم احساس نوعی يک ساختم

صميميت و همراهی می كند , مردم بايد حس كنند كه يک تشکيالت اداری متعلق به انان و برای خدمت به آنهاست . يک 

 و عدم مشاركت مردم را در پی نخواهد داشت .بنای متظاهرانه و ناهماهنگ با محيط نتيجه ای جز احساس جدايی 

بنا به تصور بسياری از مردم چه خواص و چه عوام آثار خالقه ی معماری دارای تركيب های غير معمول , بی نظير , شگفت 

ط يانگيز و عجيب و غريب هستند .كارهايی كه هيچ يک از اين ويژگی ها را دارا نباشد و شايد به آرامی در هماهنگی با مح

خود هدفی را كه از انها انتظار ميرود انجام می دهند , ممکن از سوی خيلی ها به عنوان دستاوردهايی ارزنده مورد توجه 

 قرار نگيرد.

معمار به عنوان خالق فضا , در اين آفرينش بايد به نيازها , شرايط , اهداف و خواسته های مصرف كنندگان توجه كافی 

طراحی خود لحاظ كند . بکارگيری تمامی استاندارد ها و نکات فنی در رابطه با هر نوع كاربری  داشته و تمامی آنها را در

خاص فضايی امری ضروری است , اما حاصل كار طراحی زمانی موفق و كارآمد خوانده می شود كه عالوه بر تمامی موارد 

ر قرار دهد , و كليت مجموعه بتواند نيازهای مذكور , شرايط روحی , رانی , و فيزيکی استفاده كنندگان را نيز مد نظ

 عملکردی , فضايی , روانی استفاده كنندگان را به بهترين صورت برآورده كند .

 

 

 

 

 



 

 

 

 كليات

 ها و روشهای انجام کار دستگاههای اداری ضرورت تغییر سیستم 

 زماني كه بخشي از يك پروژه بزرگ باشند چندان مورد توجه قرار نميهاي طراحي ساختمان
ً
 گيرد و تغييراداري مخصوصا

از  .شوندكاربري بناهاي موجود يا ساخت بناهايي بدون توجه به كاربري حقيقي براي عبور از اين مرحله ترجيح داده مي

 .دشواي مطرح ميايست كه در چنين پروژهمسائل عديده داليل انتخاب اين موضوع عالوه بر آنچه آمد واقعي بودن پروژه و

 عواملی كه باعث ايجاد تغييرات در عملکرد وبعد از آن در فرم ساختمان شده است به قرار زير است :

 مديريتهای  و اعمالگيريها تسريع در دستيابی به منابع اطالعاتی و آمار و اطالعات مفيد و در نتيجه تسريع در تصميم

 صحيح و ايجاد سرعت در امور ارباب رجوع و ساير امور

 كاهش و حذف مراحل زائد بعضی از روشهای انجام كار 

 عدم كارايی و پاسخگويی روشهای انجام كار جاری به نيازهای جامعه و دستگاهها به دليل كهنه و قديمی بودن آنها 

  هابينی نشده و تغيير وظايف وزاتخانهپيشافزايش حجم مکاتبات و مسئوليتها و وظايف 

 ارائه خدمات بهتر و زدودن بوروكراسی موجود و تحقق يک نظام اجرايی پويا 

 اعمال سيستم توسط مديران به دليل فقدان روشهای مدرن و معين 

 

 

 نقش روشهای نوین و مکانیزه اداری در بهبود نظام اداری 

 هاعات و آمار و باال رفتن آگاهیتسريع در انجام امور و دسترسی به اطال 

 جلوگيری از ازدياد و بروكراسی و كاغذ بازی 

 ريزی و افزيش كيفيت و راندمانكارايی مؤثر مديريت واحدهای اداری و برنامه 

 های مربوطهصرفه جويی در زمان و نيروی انسانی و ساير هزينه 

 تحول نسبی در نظام اداری 

 تر به مجرای اجرايیحهدايت خدمات دولتی از كانالی صحي 

 تسريع در انجام كار ارباب رجوع 

 كاهش مراجعات مکرر ارباب رجوع 

 

 گيريها و افزايش كارايی و ضريب اطمينان و دقت و بهبود كيفيت كارها دارد.روشهای مکانيزه نقش مؤثری در تصميم



 

 

دارد و الزم است در كنار نيروی انسانی  نظام اداری با توجه به نقش خدمات رسانی به جامعه اداری پيچيدگيهای فراوانی

ورزيده و آموزش ديده از تکنولوژی، بعنوان يک ابزار كارآمد استفاده نمائيم و روشهای مکانيزه را به خدمت بگيريم، زيرا 

 روشهای مکانيزه تا حدود زيادی می تواند در تحول و افزايش راندمان كار مؤثر باشند .

 

 های ادارینحوه استقرار اجزای سازمانی در مجموعهضرورت توجه به 

باشد اين روشها از آنجا كه اغلب قديمی بوده و هيچگاه بصورت يکی از معضالت نظام اداری كشور روشهای اجرای آن می

های وشاند ، موجب آن گرديده كه سازمانهای اداری كشور با ر مستقل و هماهنگ باساير سازمانها مورد بررسی قرار نگرفته

فعلی پويايی الزم را نداشته و دارای كارايی الزم با نيازهای جامعه نباشند . بررسی روشهای اداری كشور و بکار بردن روشهای 

 نوين بجای روشهای قديمی و سنتی از اموری است كه جهت تحول سيستم اداری الزم بنظر می رسد .

ها و روشهای اداری مورد نياز در يک مجتمع و تحليل سيستمطرح جا و مکان از اولين موضوعاتی است كه در تجزيه 

 خدماتی پرداخته شود . –اداری 

شود . لذا با بکار بردن اصول صحيح منطبق نبودن جا و مکان با وظايف يک سازمان باعث كندی و تراكم در كارها می

ش سازمان كمک كرد، بطوريکه طراحی صحيح توان به بهبود روشهای انجام كار و افزايش كارآيی اثربخطرح جا و مکان می

 و تخصيص فضای مناسب به كاركنان می تواند نتايج مثبت زير را به همراه داشته باشد : 

  ايجاد رفاه و راحتی برای كاركنان در محل كار 

 افزايش بازدهی و سهولت انجام كار 

 كاهش زمان انجام كار 

 جلوگيری از تراكم و وقفه در كارها 

 ایهای سرمايهكاهش هزينه 

 حداكثر استفاده از جا و مکان در تسهيل جريان امور 

 ايجاد تسهيالت و ارائه خدمات بهتر و بيشتر به ارباب رجوع 

 

 عوامل مؤثر بر طرح جا و مکان و نحوه استقرار سازمان اداری 

كار و محل استقرار وسايل كار طرح جا و مکان عبارتست از نمودار محل انجام كار ، طرز قرار گرفتن كارمندان در محيط 

و تجهيزات اداری. در تهيه طرح فضای اداری عوامل متعددی دخالت دارند، لذا با تجزيه و تحليل همه جانبه فضای اداری 

های قابل توجهی برای فضای اداری تهيه كرد اين اصول توان طرحو همچنين با رعايت اصول تهيه طرح جا و مکان می

 عبارتند از :

 های زايد و از قطع مسير ساير كارها ن گردش كار تا حد امکان بايد بصورت مستقيم باشد تا از رفت و برگشتجريا

 جلوگيری شود . 

 . محل استقرار كاركنانی كه كارشان با هم ارتباط دارد نزديک هم باشد 



 

 

 . تجهيزات و وسايل كار بايد نزديک محل كار و دسترس كاركنان باشد 

 به كاركنان بايد باتوجه به احتياجات ناشی از نوع كار آنان تعيين گردد . فضای تخصيص يافته 

 هايی كه آرام تر و بدون سروصدا باشند بايد به كارمندانی اختصاص يابد كه كار آنان نياز به دقت بعنوان مثال محل

 و تمركز فکری داشته باشد .

  غير ضروری از محل كار دور نگه داشته شود تا فضای بيشتر ی برای كار آزاد گردد .وسايل و تجهيزات 

 كنند بايد نزديک هم و از طرف ديگر نزديک كاركنانی كه برای انجام وظايف خود از وسايل مشترک استفاده می

 وسيله مورد نياز قرار داشته باشند .

 حوی باشد كه توالی انجام كار رعايت گردد.طرز استقرار ميز و وسايل كاركنان و ميز مدير به ن 

 باب های ورودی تعيين گردد تا ارمحل كار كارمندانی كه با ارباب رجوع بيشتر در ارتباط هستند بايد در نزديکی درب

 مورد در ساختمان شود .رجوع مجبور نشود از قسمتهای مختلف عبود نموده و موجب ازدحام بی

 مکان بايد طوری باشد تا حد امکان، كار متحرک و كارمند ثابت باشد ، هر اندازه كه از حركت كارمند ريزی جا و طرح

 شود .برای انجام كار جلوگيری شود، كارايی وسرعت عمل او بيشتر می

 االمکان در طبقات پائين مستقر گردند . وسايل سنگين تجهيزات صنعتی و مکانيکی حتی 

 در طبقات باال ضروری باشد، بهتر است آنها را در كنار ديوارها و نزديک به ستونهای  اگر استقرار وسايل سنگين

 ساختمان قرار داد .

 . چنانچه الزم باشد در يک اطاق چند ميز داده شود،  بهتر است كليه ميزها رو به يک سمت داشته باشد 

 ر هم و چسبيده به هم باشند .برای جلوگيری از مزاحمت برای ديگر كارمندان ميزها نبايد از پهلو كنا 
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